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*මමමA ප ොටපසන්මප්රනඅමපන කුත් මමමB ප ොටපසන්මප්රනඅමපන කුත් මමප රාපගඅමප්රනඅමහකය ටමිළිතුරරුමසපන යන්අ.ම 

*මමමඅරයමම වූමපග ය මපන රිතාලමමමමමමමමමමමපේ. 

අධ්යාපන අමඅතායාාංය 

ගණිතය  - II ෙත්රය 

අ.පපන ො.ස.ම(සා/මපපන ළ)ම2019මම-මආහර්මප්රනඅමපන ්රය 

11මපරේණියමමමමමමමමමමමමමමමමමම     මමමමමමමමමමමම  මමමමම ායම-මපන ැයම3මයි 

 

  1.                               ශ්රිතපප රසතතායය ඳීමම සහහා සයසත යයන ද  අසම්ූර්ණණ අගය වුවව්  ෙහත ී  ඳත. 

 
 

 

 

      (i)               වන විට      හි අගය පසොයන්න. 

      (ii)    -අ් ෂය දිපේත්     -අ් ෂය දිපේත් කුඩා පයොටු 10 කින් කයය 1්  බැගින් නිරෙණය වන පසේ ඉහත 

ශ්රිතපප රසතතායය  රසතතාය යඩ ාියයය අිනන්න. 

      (iii) ශ්රිතපප අගය -7  ියට 0 පත්  වැඩිවන ෙරිදි ඳති    හි අගය රාන්තයය යායා  ් වන්න. 

      (iv) රසතතායය ඳුරපයන්                               සීකයයණපයහි ූලද පසොයන්න. 

     (v) රසතතායය    -අ් ෂපයහි ධ්න දිශාව ඔසතපසේ කයය 2්  උත්තායණය යළ විට දැපබන රසතතායයට අ ාළ 

ශ්රිතය                                  ායායපයන් යායා  ් වන්න. 

  2. පදොතරැයි ෙත් විකිණීපම්  නියතවන  ුවණ ාස මහතාට  එ්  පදොතරැයි ෙත්   විකිණීපමන්  රුපියල් 3ය  

             ා ායම්  දැපේ.  ඔහු  විියන් මාසයය ී   විකුණන ද   පදොතරැයි  ෙත්  සංඛයා  සටහන්  යළ  සංඛයාත                   

             වයාප්තිතිය්  ෙහත  ැ් ප .                                                                                                                  

             පමම වුවපවහි 40 – 50 මගින් ‘40ට වැඩි පහෝ සමාන හා 50ට අඩු’ පදස  ැ් පවන අතය අපන්  ෙන්ති               

             රාන්තය   ක අරිරින්ම ප . 

 

 

 

 

 

      (i)    ඔහු විියන් දිනයට විකුණන ද ැයි ියතිය හැකි උෙරිම පදොතරැයි ෙත් සංඛයාව ය ය    

      (ii)    පමම වයාප්තිතිපප මාත ෙන්තිය යායා  ් වන්න. 

      (iii)    දිනයට ඔහු විකුණන මධ්යනය පදොතරැයි ෙත් සංඛයාව පසොයන්න. 

      (iv) ඔහු විියන් මුදය ායතනයකින් දබාගත් ණය මු ද්  සහහා රුපියල් 6000ය මාියය වාරියය්  පගවිය 

රිතුව ඳත. පදොතරැයි ෙත් විකිණීපමන් මාියයව දැපබන ා ායපමන් එම ණය වාරියය පගවීමට ඔහු 

අ හසත යයයි. ඔහුපේ අ හස ඉටුප  ැයි පහේතු සහිතව පෙන්වන්න. 

Aප ොටස 

රශතන පන ක ටමපන තණක් පිළිතුරු සෙයන්න.  

 
-4 -3 -2 -1 0 1 2 

 
2 -3 -6 .... -6 -3 2 

පදොතරැයි ෙත්              

ගණන 
40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 

දින ගණන (f) 1 5 12 7 3 2 
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   3.     ෙරිගණය යන්ත්රය්  රුපියල් 94 000යට ිලදී  ගත හැකිය. නැතපහොත් ීනනවන පශේෂ ්රමයට අනුව මුයාන්  

           රුපියල් 10 000්  පගවා ඉතිරි මු ද 18% ය වා්ණෂිය පෙොයාය්  යටපත් අවුරුදු        යී  සමාන මාියය    

           වාරිය මගින් පගවා නිම කිරීමට   ගතහැකිය. 

 
 ීනනවන පශේෂ ්රමයට ිලදී  ගන්පන් නම්  

    (i) ණය මු පදන් මාසයයට පගවීමට ියදුවන පයොටස පයොෙමණ     

    (ii) පෙොයාය ගණනය යයන මාස කයය ගණන පසොයන්න. 

    (iii) පගවිය රිතු මුළු පෙොයාය පයොෙමණ    

    (iv)  පහේතු  ් විලන් වාරියය්  සහහා පගවිය රිතු මු ද රුපියල් 3500ට වඩා අඩුවන බව පෙන්වන්න. 

 

  4. (a)   ෙහත  ැ් පවන්පන් ධ්න ූර්ණණ සංඛයා ප ය්  ඳුරපයන් දබාගත් පතොයතුරුය.   

                    විශාද සංඛයාපවන්     යට කුඩා සංඛයාපවන්    ්  එයතු යළ විට       ්  දැපේ. කුඩා සංඛයාපවන්            

                     ්    විශාද  සංඛයාප   තුන් ුවණයට  වඩා   5      කින් අඩුය. 

 

            (i)     විශාද  සංඛයාව    පදස   කුඩා සංඛයාව    පදස  පගන ඉහත පතොයතුරු ඳුරපයන් සමගාීක     

                    සීකයයණ රිගදය්  පගොඩනගන්න. 

            (ii)    සමගාීක සීකයයණ රිගදය විසීමපමන් විශාද සංඛයාවත් කුඩා සංඛයාවත් පවන පවනම     
                                    පසොයන්න. 

 

            (b) A =                     හා  B =                     නම් AB ුවණිතය  ැ් පවන නයාසය පසොයන්න.   

  

 

  5.      ඍජුපයෝණාස්රයය ව්ණගලදය 25cm2
 ්  ප .  එහි දිග 2cm කින් අඩු යය ෙළද 3cm කින් වැඩි යළ විට     

           සමචතුයස්රය්  දැපේ. එම සමචතුයස්රපප ෙැත්තය දිග     පදස පගන     ඳුරපයන් ව්ණග  සීකයයණය්       

           පගොඩ නගා එය විසීමපමන් සමචතුයස්රපප ව්ණගලදය ාසන්න ූර්ණණ සංඛයාවට පසොයන්න. 

            (               පදස ගන්න.) 

  

  6.      දිග පසන්ටිීකටය         ෙළද හා උස පසන්ටිීකටය     බැගින්   වන ඝනයාභ හැඩැති ඝන පදෝහ කුට්ටි    

           තුන්  උණුයය අයය පසන්ටිීකටය      වන ඝන පගෝද සා නු දැපේ.  

 

  (i)    එපසේ සෑදිය හැකි උෙරිම පගෝද ගණන පසොයන්න.  (                 පදස ගන්න.) 

           (ii)   එවැනි එ්  පගෝදයය ෙරිමාව                   මගින්  ැ් ප  නම්                                            පදස    

                    පගන දඝුගණය වුව භාවිතපයන්     හි අගය පසොයන්න. 

  

x x
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ගණිතය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

4 ඉ-ඉපගනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

Bප ොටස 

  රශතන පන ක ටමපන තණක් පිළිතුරු සෙයන්න  

    7. (a)        වන ෙ ය                        මගින් ප නු දබන සමාන්තය පරේඪියකයය පෙොදු අන්තයය පසොයන්න.  

 

 

 (b)     සමනලී රුපියල් 5 000්  වටිනා මාදය්  ිලද ී  ගැනීපම් අ හියන් මු ල් ඉතිරි යයන දද්පද් ෙහත  

                         ැ් පවන යටාවට අනුවය.   

           ෙළමු මාසපප ී        රුපියල් 5 

           ප වන මාසපප ී      රුපියල් 10 

           තුන්වන මාසපප ී    රුපියල් 20 

 

               (i)     ෙළමු  ප වන හා පතවන මාසවද ඉතිරි යළ මු ල් පිළිපවයාන් යායූවිට එම සංඛයා ුවපණෝත්තය   

                          පරේඪියකයය පිහිටන බව පෙන්වන්න. 

              අහාළමසූ්රමාාිතම රිනන්  

                 (ii)    ඉහත යටාවට අනුව ඳය 10 වන මාසපප ී  ඉතිරි යයන ද  මු ද පසොයන්න. 

                (iii)   10 වන මාසය අවසානපප ී  ඳයට මාදය ිලද ී  ගත හැකිවපප  ැයි පහේතු සහිතව සහහන් යයන්න.  

 

     8.    ෙහත  ැ් පවන නි්ණමාණ ස හා cm/mm ෙරිමාණය්  සහිත සයද  ායය්  සහ යවයටුව්  ෙමණ්  භාවිත    

            යයන්න. ඔපේ නි්ණමාණ ප්ණඛා ෙැහැදියාව  ් වන්න. 

               (i)     AB = 6 cm සහ           = 600    වනපසේ ABCD පයොම්බසය නි්ණමාණය යයන්න.  

          

                (ii)     DC ො ය C හිී  සතේණශ යයිලන් B හයහා යන වෘත්තය නි්ණමාණය යයන්න. 

 

                (iii)     CP = 3cm වන ෙරිදි දි් යළ DC මත P ද් ෂයය දකුණු යය  P හි ියට වෘත්තයට ඳිනය හැකි අපන්    

                  සතේණශයය නි්ණමාණය යය  සතේණශ ද් ෂයය Q පදස නම්  යයන්න. 

 

                (iv)             = 60 ⁰   වීමට පහේතු  ් වන්න.  

 

     9.     රෙපප  ැ් පවන ABCD සමචතුයස්රපප AD ො පප මධ්ය ද් ෂයය X ප . CX ට දම්බව B හි ියට ඳින     

             ප්ණඛාව DC ො යට Y හිී  හමුප .  

 
        පමම රෙය උත්තය ෙත්රපප පිටෙත් යයගන්න.  

        (i) Y යනු DC හි මධ්ය ද් ෂයය බව පෙන්වන්න.  

             (ii)                               බව  පෙන්වන්න.           
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5 ඉ-ඉපගනුම් හා නැණස අධ්යාෙන කයයය  ICT ශාඛාව 

    10.    තියසත බිමය ඳති A, B, C හා D නිවාස හතයය පිහිටීම්  පිළිබහ පතොයතුරු ෙහත  ැ් ප . 

     A නිවසට නැපගනහිය දිශාපවන් B පිහිටා ඳත.  

     C නිවස  A හි ියට 0300 ය දිගංශයකින් හා  

      70m ්  දුරින්    B ට උතුපයන්   පිහිටා තිපේ. 

     B නිවසට  කුණු දිශාපවන් හා 21m ්  දුරින් D නිවස පිහිටා ඳත. 

 

(i)      ී  ඳති අසම්ූර්ණණ  ළ සටහන උත්තය ෙත්රයට පිටෙත් යයපගන  

          ඉහත පතොයතුරු එහි ඳතුළත් යයන්න.  

         (ii)     A නිවපසහි ියට D නිවපසහි දිගංශය ාසන්න අංශයයට පසොයන්න.     

    11.    රෙපප  ැ් පවන ෙරිදි වෘත්ත ප ය්  X හා Y හිී  පේ නය ප . XA හා XB විෂතයම්භ ප යකි. දි් යළ AX හා   

             දි් යළ BX පිළිපවයාන් P හා Q හිී  වෘත්ත පේ නය යයයි.  

                 (i)                          බව  

          

         (ii)             සයද ප්ණඛාව්  බව       

 

   (iii)                          බව 

  

                 (iv)    XY මගින්            සමච්පේ  වන බව 

                         පහේතු සහිතව පෙන්වන්න.    

    12.    ළමුන් 60 ප පන්  ියටින එ් තයා ළමා ක්රීඩා සමා යය ොෙන්දු ක්රීඩාපවහි පයප න ළමුන් ගණන 18කි.   

             ක්රියට් ක්රීඩාපවහි පයප න ළමුන් 40 ්  ියටින අතය ඉන් 25 ප පන්  පිරිිල ළමුන් පවති. 
              

             පවන් රෙසටහන උත්තය ෙත්රයට පිටෙත් යයපගන  

             එහි එ්  එ්  පෙප සට අ ාළ අවයව සංඛයා  

             සටහන් යයිලන් ෙහත  ැ් පවන රශතනවදට 

             පිළිතුරු සෙයන්න.               

               

                            
                                       
         (i)    ක්රියට් ක්රීඩාපවහි පයප න ගැහැනු ළමුන් ගණන පයොෙමණ    

        (ii)    ක්රියට් ක්රීඩාපවහි පයප න නමුත් ොෙන්දු ක්රීඩාපවහි පනොපයප න ළමුන් ගණන 30්  නම් ක්රීඩා    

                 ප පයහිම  පයප න ළමුන් ගණන පසොයන්න. 

       (iii)    පමම ක්රීඩා ප පයන් එයයවත් පනොපයප න පිරිිල ළමුන් ගණනත් ගැහැනු ළමුන් ගණනත් සමාන නම්    

                  ක්රීඩා සමා පප ියටින ගැහැනු ළමුන් ගණන පසොයන්න. 

       (iv)    පවන් රෙපයහි අඳුරු යය  ් වා ඳති රපද්ශය කුදය අංයනපයන් යායා  ් වන්න.  


